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Tato oprava je českou verzí opravy EN 179:1997/A1:2001/AC:2002-03.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 179:1997/A1:2001/AC:2002-03.
ČSN EN 179/A1 (16 6237) Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem –
Požadavky a zkušební metody z května 2002 se opravuje takto:
Kapitola 2

Normativní odkazy

Ruší se odkaz na EN 45000.
Článek 9.1.1
Ruší se pouze číselné označení tohoto odstavce.
Článek 9.1.2
Ruší se celý odstavec s jeho číselným označením, včetně POZNÁMEK.
Článek 9.2.2:

První věta:

Po slovech „kontroly jednotky“ se vkládá text „na každém výrobku“.
Článek 9.3.2:
Ruší se druhý odstavec a POZNÁMKA.
Tabulka ZA 1:
Do tabulky se doplňuje následující text:
Nebezpečné látky

Poznámka 1 k výše uvedenému článku ZA.1

© Český normalizační institut, 2003
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Žádné

Článek ZA.3
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Tabulka ZA.3:
Do tabulky se doplňuje následující text:
Úkoly pro výrobce

Počáteční zkoušení typu

Nebezpečné látky

9.1

Článek ZA.3:
*)

Text článku ZA.3 se nahrazuje tímto textem :
„Označení shody CE sestává z písmen „CE“ ve specifikovaném tvaru (Směrnice 93/68/EC).“
Poslední odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Kromě toho alespoň symbol označení CE a položka a) ze všech těchto uvedených informací musí být
připevněny k nouzovému dveřnímu uzávěru a jako volitelná možnost na jeho obal“.
Příklad značení CE:
K příkladu značení CE se doplňuje následující odstavec:
„Všechny nebo některé z číslic v označení mohou být nahrazeny údajem „žádné provedení neurčeno“
(NPD) („No Performance Determined“) v označení výrobků, které jsou určeny k umístění na trzích, kde
neexistují žádné legální požadavky na schopnost uvolnění, nebo na přidružené charakteristiky.“

*)

NÁRODNÍ POZNÁMKA

Správně: První odstavec se nahrazuje tímto textem:

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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